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SAMMENDRAG 

Kulturhistorisk museum foretok en arkeologisk utgravning 1. og 2. juni 2015 i forbindelse med 

nydyrking av et 69 dekar stort område på gården Silkebekken i Heradsbygd. Det var registrert 

flere kullgroper innenfor tiltaksområdet. De viste seg å være vanskelig å gjenfinne ettersom det 

var gjort store inngrep i tiltaksområdet i forbindelse med flatehogst. I flere tilfeller var 

kullgropene skadet, men to av dem lot seg undersøke ved håndgraving (snitt). 

 

Problemstillingene ble følgelig nedjustert til å fastslå hvilke treslag som ble benyttet samt å 

avklare gropenes brukstid. I begge kullgropene var det benyttet furu. Den ene kullgropen ble 

datert til 890-1020 e. Kr (vikingtid), mens dateringen av den andre kullgropen faller innenfor 

1020-1160 e. Kr (tidlig middelalder). 

 

Heradsbygda har vært en sentral bygd i vikingtid. Det er kjent flere kullgroper i nærområdet, og 

de skal trolig sees i sammenheng med smiing på gårdene. Det er ikke påvist jernvinneanlegg i 

nærheten, noe som trolig er geologisk og topografisk betinget. 

Gårds-/ bruksnavn G.nr./ b.nr. 

Silkebekken 64/1 

Kommune Fylke 

Elverum Hedmark 

Saksnavn Kulturminnetype 

Nydyrking, Silkebekken Kullgroper 

Saksnummer (KHM)  

2008/5676 

Prosjektkode 

430324 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

 

SILKEBEKKEN, 64/1, ELVERUM KOMMUNE, HEDMARK 
 

1 BAKGRUNN 

Undersøkelsen har sin bakgrunn i nydyrking av et 69 dekar stort område på gården Silkebekken 

i Heradsbygd. Det var kjent flere kullgroper innenfor området, hvorav sju anlegg ville bli 

berørt; id 16127, 116128, 116129, 116130, 116131 og 116132-1 og 2. Søknaden ble 

dispensasjonsbehandlet i hht. kml. § 8, 1. ledd. Riksantikvaren ga i brev av 27. mars 2015 

tillatelse til inngrep i omsøkte kullgroper med vilkår om en begrenset undersøkelse av to anlegg. 

 

 
Figur 1: Oversiktskart (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 05/11.2018, K. Sæther). 
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2 DELTAGERE 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Helene Russ Feltleder, KHM 1. og 2. juni 2015 2 

Kjetil Skare Feltleder, HFK 2. juni 2015 0,5 

Sum   2,5 
Tabell 1: Deltagere på undersøkelse. 

 

3 KULTURMILJØ 

Tiltaksområdet ligger ca. 700 meter nordøst for Glomma og Solørvegen, om lag 1,5 km sørøst 

for Heradsbygd. Selve bruket ligger 300 meter nordvest for nydyrkingsområdet som er et belte 

mellom allerede dyrket areal og atkomstveg til øvrige gårder i nordøst. Silkebekken renner 

gjennom feltet fra nordvest. Heradsbygda har vært en sentral bygd i vikingtid. Blant annet er det 

innkommet flere vikingtids gravfunn fra Houm nordre (C24767, C24772 og C24773). Det er 

kjent flere kullgroper i nærområdet, og de skal trolig sees i sammenheng med smiing på 

gårdene. Det er ikke påvist jernvinneanlegg i nærheten, noe som trolig er geologisk og 

topografisk betinget. 

 

4 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGEN 

4.1 PROBLEMSTILLINGER 

Kullgroper er å regne for et massemateriale, der en viktig del av den vitenskapelige verdien er 

knyttet til tallfesting og utarbeiding av statistiske data, som først blir tilgjengelig gjennom 

arkeologiske undersøkelser. Slike data har betydning for vår samlede kunnskap om denne typen 

virksomhet på Østlandet og i Sør-Norge som helhet. Nettopp mengden gir interessante 

muligheter for å vurdere produksjon og økonomiske forhold i jernalderen og middelalderen. 

Utmarksbruk i denne perioden er et forskningstema ved Kulturhistorisk museum, og det legges 

vekt på å samle inn mest mulig enhetlig informasjon om kullgroper. Det dreier seg om form, 

dimensjon, vedstabling, treslag, datering og eventuelt gjenbruk/flere bruksfaser, og dessuten 

forholdet til eventuelle sidegroper. 

 

Flere av problemstillingene i prosjektplanen var ikke mulig å avklare, da kullgropene i stor grad 

var påført skader, se under. Det var således kun mulig å fastslå hvilke treslag som ble benyttet 

samt å avklare gropenes brukstid. 

 

4.2 UTGRAVNINGENS FORLØP, KILDEKRITISKE PROBLEMER OG METODE 

Utvalget av anleggene som skulle undersøkes skulle foretas i felt. Det viste seg å være 

vanskelig å gjenfinne de registrerte kullgropene ettersom det var gjort store inngrep i tiltaks-

området i form av flatehogst. Tømmeret var fjernet, men det lå igjen store mengder med 

hogstavfall. Røtter var dratt opp og samlet sammen i større hauger, og hogstavfall var flere 

steder tent på og brent. Området bar preg av kjøring med større maskiner, og det var dype 

hjulspor på kryss og tvers. I flere tilfeller var kullgropene skadet ved at de var overkjørt eller 

dekket av brente røtter og stubber. Ingen av kullgropene ble gjenfunnet første dag i felt. 
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Figur 2: Oversiktsbilde av nordre del av felt, sett mot NV (Cf34909_1). 

 

Den andre dagen i felt kom Kjetil Skare fra Hedmark fylkeskommune ut og bisto med å 

lokalisere flere av kullgropene, samt for å vurdere skadene. Restene av fire kullgroper ble, etter 

mye tid, gjenfunnet. Anleggene ble dokumentert med foto, beskrevet, og målt inn digitalt. Det 

var ikke mulig å måle inn anleggenes reelle form og dimensjon i sin helhet, da de i stor grad var 

dekket av hogstavfall og til dels fjernet. På grunn av tidspress måtte utgravningsmetoden 

justeres, fra håndgraving av en sektor (kvadrant) til å grave prøvestikk. Det ble avklart med 

Riksantikvaren at det kunne foretas omdisponering mellom de ulike postene i budsjettet, i 

tillegg til at posten for uforutsette midler kunne benyttes, jf. Riksantikvarens mail av 5. juni 

2015 til KHM. 

 

 
Figur 3: Tilstandsbilde etter flatehogst, sett mot SØ (Cf34909_4). 
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Figur 4: Oversiktskart over gjenfunnene kullgroper på Silkebekken(Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 

05/11.2018, K. Sæther). 
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5 UTGRAVNINGS- OG ANALYSERESULTATER 

Id 116128 (A101) 

Kullgropen var overkjørt og framsto som en utydelig og grunn grop som målte 1,5x1,2 meter. 

Det ble observert spredt kull over et 5-6 meter stort område rundt kullgropen. Det ble lagt et 

snitt i anlegget, der profilet viste omrotet kull og sandholdige masser over et tydelig kullag i 

bunn. Kullgropa hadde flat bunn og rette sider. Det ble observert flere områder med store kull-

biter, og det ble tatt ut to kullprøver. Den øverste prøven ble tatt 40 cm under markoverflaten, 

den nederste på 90 cm dybde. 

 

Kullprøven som ble vedartsanalysert inneholdt ca. 500 stk. kullbiter, i overveiende grad flate, 

spettete trebiter. Ti stykker ble analysert, alle ble bestemt til furu (Pinus). Ni av bitene var fra 

yngre stamme, mens den siste var en kvist med sentrum og bark bevart. En liten bit med 3 

årringer av sistnevnte ble skilt ut og sendt til radiologisk datering. Kullprøven ble C14-datert til 

1095±26 BP, kalibrert (2 sigma) 890-1020 e.Kr. (Ua-52841). 

 

 

Id 116129 (A135) 

Kullgropen var bevokst med kratt, og den var skadet i vollene. Anlegget syntes å ha oval form i 

plan og målte ca. 5,4x4,2 meter. Det ble lagt et snitt i gropa, der profilet viste et middels tydelig 

kullag i bunn og noe mer omrotete masser over. Bunnen i gropa var flat og det var rette kanter 

de nederste 20 cm. Det ble tatt ut to kullprøver, hhv. 20 og 40 cm under markoverflaten. 

 

 
Figur 5: Kullgrop id116129 i profil, sett mot N (Cf34909_27). 

 



64/1, Elverum  2008/5676  

 

  

 9 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

Kullprøven som ble vedartsanalysert inneholdt flere hundre fragmenter, både store og små biter, 

som i overveiende grad syntes å være ensartet. Enkelte av dem var ikke fullt ut forkullet. Ti 

biter av varierende størrelse ble analysert. Alle var fra yngre stamme og alle ble bestemt til furu 

(Pinus). En bit med 5 årringer ble sendt til radiologisk datering. Kullprøven ble C14-datert til 

944±26 BP, kalibrert (2 sigma) 10201160 e.Kr. (Ua-52842). 

 

Id 116127 

Dette var en sterkt skadet kullgrop. Vollen i sørøst var fortsatt delvis intakt, ellers var gropa fylt 

med kvist og stammer. Det ble stukket med jordbor, og noe kull ble påvist. Sørvest for 

kullgropen lå det kullbiter som var dratt utover et mindre område. Gropa ble ikke snittet. 

 

A125 

Kullgropen var ikke tidligere registrert. Den lå 30 meter sørøst for id 116128, dvs. nærmere 

Melåsmovegen, rett under strømledningene som går i luftspenn parallelt med vegen. Det ble 

vurdert at kullgropa ligger utenfor tiltaksområdet og at den ikke lå utsatt til mtp. inngrep. Den 

ble følgelig ikke undersøkt. 

 

6 VURDERING AV RESULTATENE OG SAMMENDRAG 

Kulturhistorisk museum foretok en arkeologisk utgravning 1. og 2. juni 2015 i forbindelse med 

nydyrking av et 69 dekar stort område på gården Silkebekken i Heradsbygd. Det var registrert 

flere kullgroper innenfor tiltaksområdet. De viste seg å være vanskelig å gjenfinne ettersom det 

var gjort store inngrep i tiltaksområdet i forbindelse med flatehogst. I flere tilfeller var 

kullgropene skadet, men to av dem lot seg undersøke ved håndgraving (snitt). 

 

Problemstillingene ble følgelig nedjustert til å fastslå hvilke treslag som ble benyttet samt å 

avklare gropenes brukstid. I begge kullgropene var det benyttet furu. Den ene kullgropen ble 

datert til 890-1020 e.Kr (vikingtid), mens dateringen av den andre kullgropen faller innenfor 

1020-1160 e.Kr (tidlig middelalder). 

 

Heradsbygda har vært en sentral bygd i vikingtid. Det er kjent flere kullgroper i nærområdet, og 

de skal trolig sees i sammenheng med smiing på gårdene. Det er ikke påvist jernvinneanlegg i 

nærheten, noe som trolig er geologisk og topografisk betinget. 
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7 VEDLEGG 

7.1 TILVEKSTTEKST, C59966 

C59966/1 
Produksjonsplass (kullgrop) fra jernalder/middelalder fra SILKEBEKKEN, av 

SILKEBÆKKEN (64/1), ELVERUM K., HEDMARK.  

Funnomstendighet: Kulturhistorisk museum foretok en arkeologisk utgravning 1. og 2. juni 

2015 i forbindelse med nydyrking på gården Silkebekken i Heradsbygd. Hedmark 

fylkeskommune hadde registrert flere kullgroper innenfor tiltaksområdet i 2008. Da 

utgravningen tok til var det gjort store inngrep i tiltaksområdet i forbindelse med flatehogst. 

Kun to kullgroper lot seg undersøke ved håndgraving. 

 

En kullprøve fra hver kullgrop er detaljert vedartsanalysert ved Moesgård museum (2015), og 

radiologisk datert ved Tandemlaboratoriet, Uppsala universitet (2016). Restmateriale fra 

vedartanalyse er tilbakesendt KHM. Kull tatt ut til radiologisk datering er forbrukt ved analyse. 

Analyseresultat foreligger i utgravningsrapport (Russ 2018). 

 

1) Det foreligger fire prøver, kull fra utgravningen, hvorav to er detaljert vedartbestemt og 

radiologisk datert: 

PK1000004 fra kullgrop A101/Id116128: 10 stk. vedartbestemt til 9 yngre stamme og 1 kvist 

furu. Kvist er datert: 1095±26 BP, 890-1020 calAD (Ua-52841). 

PK1000008 fra kullgrop A135/Id116129: 10 stk. vedartbestemt til yngre stamme furu som er 

datert: 944±26 BP, 1020-1160 calAD (Ua-52842).  

 

Orienteringsoppgave: 700 m NØ for Glomma og Solørvegen, om lag 1,5 km SØ for 

Heradsbygd.  

Koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6745471, Ø: 645982.  

LokalitetsID: 116128/116129.  

Litteratur: Russ, Helene, 2018: Rapport arkeologisk utgravning. Kullgroper. Silkebekken, 64/1, 

Elverun kommune, Hedmark. KHMs arkiv. 



7.2 KULLPRØVER C59966/1 

Intrasis 
prøvenr. 

Askeladd
en id 

Intasis 
id 

Uppsala 
labnr. Funnomstendighet 

Vekt, 
gram Tresort 

Ukalibrert 
datering  

Kalibrert datering 

2(OxCal.) 
1000002 116128 A101 - -40 cm fra overflaten 14,8 - - - 

1000004 116128 A101 Ua-52841 -90 cm fra overflaten 5,2 10 stk = 9 yngre stamme og 1 kvist furu. 1095±26 890-1020 e.Kr 

1000006 116129 A135 - -20 cm fra overflaten 7 - - - 

1000008 116129 A135 Ua-52842 -40 cm fra overflaten 3,5 10 stk = yngre stamme furu. 944±26 1020-1160 e.Kr 



7.3 FOTOLISTE, CF34909 

Fotonummer Motiv Sett mot Fotograf Dato 

Cf34909_01.JPG Oversikt nordre del av feltet NV Russ, Helene 1.6.2015 

Cf34909_02.JPG Oversikt nordre del av feltet N Russ, Helene 1.6.2015 

Cf34909_03.JPG Oversikt nordre del av feltet NNØ Russ, Helene 1.6.2015 

Cf34909_04.JPG Røtter, stubber og bråte SØ Russ, Helene 1.6.2015 

Cf34909_05.JPG Røtter, stubber og bråte SØ Russ, Helene 1.6.2015 

Cf34909_07.JPG Id 116127 SØ Russ, Helene 2.6.2015 

Cf34909_09.JPG Id 116127 SØ Russ, Helene 2.6.2015 

Cf34909_11.JPG Id 116128 i plan Ø Russ, Helene 1.6.2015 

Cf34909_12.JPG Id 116128 i plan Ø Russ, Helene 1.6.2015 

Cf34909_13.JPG Id 116128 i plan Ø Russ, Helene 2.6.2015 

Cf34909_15.JPG Id 116128 i profil V Russ, Helene 2.6.2015 

Cf34909_16.JPG Id 116128 i profil V Russ, Helene 2.6.2015 

Cf34909_17.JPG Id 116128 i profil V Russ, Helene 2.6.2015 

Cf34909_20.JPG Oversiktsbilde av feltet NNØ Russ, Helene 2.6.2015 

Cf34909_22.JPG Id 116129 i plan N Russ, Helene 2.6.2015 

Cf34909_25.JPG Id 116129 i profil N Russ, Helene 2.6.2015 

Cf34909_27.JPG Id 116129 i profil N Russ, Helene 2.6.2015 

Cf34909_29.JPG Id 116129 i profil N Russ, Helene 2.6.2015 

Cf34909_32.JPG Nyoppdaget kullgrop. Intrasis: A125 S Russ, Helene 2.6.2015 

Cf34909_33.JPG Nyoppdaget kullgrop. Intrasis: A125 Ø Russ, Helene 2.6.2015 

Cf34909_34.JPG Panorama fra vest til øst, fra kolle V Russ, Helene 2.6.2015 

Cf34909_35.JPG Panorama fra vest til øst, fra kolle NV Russ, Helene 2.6.2015 

Cf34909_36.JPG Panorama fra vest til øst, fra kolle N Russ, Helene 2.6.2015 

Cf34909_37.JPG Panorama fra vest til øst, fra kolle NØ Russ, Helene 2.6.2015 

Cf34909_38.JPG Panorama fra vest til øst, fra kolle Ø Russ, Helene 2.6.2015 
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7.4 VEDARTSANALYSE 
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7.5 RADIOLOGISK DATERING 
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